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3. Proje Toplantısı, Regensburg, Germany
22–23 Mayıs. Toplantıda proje ortaklarının raporları tar-
tışıldı. Ele alınan raporlar 2019’daki etkinliklerin uygula-
ması; e-sınıf ve materyallerle ilgili tartışmalar; projenin 
yaygınlaştırılması ve görünürlüğü üzerindeydi. Dördün-
cü proje toplantısı Slovenya’da 8–10 Ekim arasında 
gerçekleştirilecek.

Geçmiş etkinlikler (ocak–haziran 2019)
Ulusal seminer: Almanya (2018 yılından bu tarihe • 
ertelendi); 63 katılımcı
Uluslararası genel eğitim: Napoli, İtalya (28–30 Ocak • 
2019); 23 katılımcı 
Genel eğitimlerin ülke bazlı uygulamaları: Almanya’da • 
2 gün; Napoli, İtalya’da 3 gün; Slovenya’da 3 gün; 
Türkiye’de 3 gün; toplam 194 katılımcı 
Refakatsiz küçükler için atölye çalışması: Almanya;  • 
11 katılımcı 
Genç yetişkinler için atölye çalışması: Slovenya, Tür-• 
kiye ve Almanya; toplam 44 katılımcı 

Proje günü: Göç Toplumuna Geçiş; Okulların ve 
Sivil Toplumun Katkısı, Regensburg, Germany
CiSoTRA ulusal semineri 22 Mayıs 2019’da RoMigSc 
Projesi’ne parallel olarak düzenlendi. Seminere çok 
sayıda ulusal ve uluslararası uzman katıldı. Etkinlik  
Berufliches Schulzentrum Meslek Okulu ve Regensburg 
Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Uluslararası konferansta projenin yaygınlaştırma 
faaliyeti, ML&TIIM, Piran, Slovenya, 15–17 Mayıs 
Slovenya ve İtalya’daki proje ortakları aşağıdaki konu-
larla ilgili katkılarını sundular:   

Yetişkinliğe geçiş dönemindeki göçmenlerle çalışan • 
profesyonellerin kapasitesini geliştirme çalışması – 
“Sosyal içermeye yönelik bir adım: CISOTRA Projesi 
örneği”  
Çokkültürlü toplum – “Genç göçmenlerle çalışmanın • 
zorlukları ve iyi örnekler: İtalya örneği”

Gelecek etkinlikler (haziran-eylül 2019)
Almanya, Yunanistan, İtalya, Slovenya ve Türkiye’de • 
ulusal seminerler
Genel eğitimin ülke bazlı uygulamaları: 4 gün • 
Almanya’da; 3 gün Napoli, İtalya’da; 3 gün 
Slovenya’da; 3 gün Türkiye’de 
Refakatsiz küçükler için atölye çalışması: Yunanistan, • 
İtalya, Slovenya ve Türkiye’de 
Genç yetişkinler için atölye çalışması: Yunanistan ve • 
İtalya’da

Uzmanlik eğitimleri (Kasım 2019’dan Şubat 2020’ye 
kadar – online) – 4 ders (her biri 6 AKTS):

Refakatsiz küçüklerin kabulü, hizmet ve sağlık stan-• 
dartları
Avrupa’daki refakatsiz küçüklerin korunmasını uyum-• 
laştırma
Eğitim ve istihdamla ilgili göçmen hakları• 
Çift taraflı ve dinamik bir süreç olarak sosyal içerme• 

Her ders/eğitime toplamda 15 katılımcı – tahminen her 
bir derse her bir partner ülkeden 3’er katılımcı; 4 ay 
süren online eğitimler; dil: İNGİLİZCE. Başvurular Eylül 
2019’dan itibaren CiSoTRA internet sitesinden yapılabi-
lecektir. 
Etkinliklerimizle ilgili ayrıntılı bilgi için, internet site-
mizi ziyaret edin. Tüm etkinlikler ücretsizdir. Proje 
koordinatörleri ile iletişim için:  
https://cisotra.eu/contacts/.



Proje Hakkında
CiSoTRA projesi, erken yetişkinliğe geçiş dönemin-
de olan refakatsiz küçüklerin sosyal katılımını (eğitim 
yoluyla katılım dahil) teşvik etmek amacıyla yenilikçi bir 
metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor; hedef 
grubun eğitim sisteminden yetişkin eğitimi ve istihdam 
sistemine geçişine olanak sağlayacak bütüncül destek 
ağları örmeyi amaçlıyor.

Ana Faaliyetler
Başlangıç Çalışması• 
Tüm paydaşlara yönelik ulusal seminerler• 
Genel eğitimler (temel ve ileri düzeyde)• 
Uzmanlık eğitimleri• 
(18 yaşın altındaki) Refakatsiz küçüklere yönelik atöl-• 
ye çalışmaları 
(18 – 25 yaş arasındaki) Genç yetişkinlere yönelik • 
atölye çalışmaları 
CiSoTRA Modeli• 
Projenin yaygınlaştırılması ve uluslararası konferans • 

Hedef Kitle
Refakatsiz küçük ve/veya genç yetişkinlerle çalışan • 
profesyoneller ve gönüllüler – eğitim kurumları, işgücü 
piyasası, sosyal hizmetler yetkilileri, yerel/bölgesel/
ulusal düzeyde yetkililer, uzmanlar vb.
Refakatsiz küçük ve/veya genç yetişkinler.• 
Paydaşlar: bakanlıklar, araştırmacılar, akademisyenler • 
yerel / bölgesel yetkililer, insan hakları  denetçileri, 
diğer sivil toplum kuruluşları ya da göçmenler alanın-
da çalışan kurum ya da kuruluşlar, refakatsiz küçük ve 
genç yetişkinlerle çalışan profesyoneller.

Proje, temelde şunları hedefliyor:
14 yaşın üstündeki refakatsiz çocukların yurttaşlığa • 
ilişkin yeterlilikler geliştirmesi; sosyal ve kişisel beceri-
ler edinmesi,
Refakatsiz çocuklarla çalışan uzmanlara, ihtiyaçla-• 
rı olan bilgi ve becerileri edinebilecekleri fırsatların 
sunulması,
Dil ve matematik gibi kritik önem taşıyan alanların • 
yanı sıra genel olarak hayat ve istihdam için gerekli 
olan bilgi eksikliklerinin giderilmesi,
Refakatsiz göçmen gençler ile içinde bulundukları • 
toplum arasında etkili bir kaynaşma sürecinin sağla-
nabilmesi için gerekli desteğin sunulması (en az 25 
yaşına kadar).

Proje kapsamında refakatsiz küçük ve genç yetişkinlerle 
çalışan kurumların daha iyi işleyebilmesine hizmet ede-
cek bir ‘sosyal içerme modeli’ geliştirilmesi planlanıyor. 
Bu süreçte hedef grupların temel ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek ve onları erken yetişkinlik dönemine hazırla-
yacak çalışmalar yapılması öngörülüyor.
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